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Wijkagent
a. N.a.v. de melding over een zwerver in de Poelpolder heeft de politie op verzoek van de wijkagent
meerdere malen gesurveilleerd en uiteindelijk een vrouwelijke zwerfster aangetroffen. Zij is
verzocht te vertrekken.
b. De wijkagent heeft om extra inzet gedurende de ramadan gevraagd.
c. De politie heeft voor de Midzomermarkt gebruik kunnen maken van studenten met hun
begeleiders. Bezoekers waren enthousiast over de aanwezigheid van de politie.
d. Het bezoek van Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie is uitgesteld. Zodra duidelijk is
wanneer Ivo Opstelten komt, zal Dennis Burgstra contact opnemen met Frank Hilterman.
e. De wijkagent gaat met een verkeersdeskundige naar de uitritconstructie bij de B. von Suttnerstraat
kijken.
Mededelingen
a. Volgende week vrijdag gaan de besturen van de vier wijkraden op de uitnodiging van de
Islamitische raad in om te eten op de iftar.
b. Koningsdag in het park Molenplas: de vier wijkraden zijn akkoord, hoewel Molenwijk wel
aangegeven heeft dat ze bang zijn, dat het hun activiteiten doorkruist. Er is een werkgroep
opgericht voor het organiseren van een vrijmarkt voor kinderen met extra kinderactiviteiten. Het
draaiboek wordt nu gemaakt.
c. De voorzitter van de wijkraad heeft met de buurtvaders meegelopen. Hij heeft een positieve indruk
van dit project. Vooral de manier waarop de kinderen worden aangesproken.
d. Het hek van het bovenplein L. da Vinciplein is vaak om zes uur al gesloten, waardoor de kinderen
daar niet meer kunnen spelen.
e. Wijkbudgetten: waarschijnlijk valt 30 juni het besluit over de verdeling van de wijkraadgelden
2015.
f. Kadernota: er gaat gekort worden op het leefbaarheid- en ondersteuningsbudget. De vier
wijkraden hebben een brief geschreven en daarin verwoord, dat als participatie belangrijk is, het
vrijwilligerswerk ook gefaciliteerd moet worden.
g. Het bestuur van de wijkraad heeft een gesprek met Ymere gehad over de volgende onderwerpen:
- Het witte ronde gebouwtje (locatie 1): het gebouwtje wordt gesloopt en er komen nieuwe
woningen. De speeltuin en groenstrook blijven. In september/oktober is er een overleg met de
drie corporaties, de gemeente, Dock, De Brug en de wijkraad om een oplossing te vinden voor
de huidige gebruikers van het witte ronde gebouwtje.
- Afvaloverlast Erasmuslaan en M.L. Kinglaan: Pré Wonen pleit voor cameratoezicht en de
wijkraad wil dan graag cameratoezicht in deze buurt.
- De renovatie van de flats op bovengenoemde lanen, staat gepland voor 2017.
Dock, presentatie van het prestatieplan Meerwijk 2014/2015
a. Het prestatieplan loopt van juli 2014 tot eind december 2015. Het gaat dus om anderhalf jaar,
want wegens de veranderingen in de zorg (de gemeente moet een aantal AWBZ taken
overnemen) liep het prestatieplan van 2013 door tot juli 2014.
b. De leidraad van het prestatieplan is: Van verzorgingsamenleving naar een
participatiesamenleving. Dit houdt in dat Dock bewoners ondersteunt door hen op weg te helpen,
zodat zij het zelf kunnen doen.
c. De activiteiten van Dock worden gepubliceerd in een huis-aan-huisfolder en zijn te vinden op
www.dock.nl/haarlem
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d. Een nieuwe taak voor Dock is daginvulling voor kwetsbare burgers. Dit kan namelijk beter in de
buurt georganiseerd worden zodat het netwerk in de buurt versterkt wordt en men minder ver
hoeft te reizen.
e. Daarnaast heeft Dock ook het project Wijk op+ in de buurt van de Rudolf Steinerschool. Dit project
wordt gefinancierd door Pré Wonen met het doel: voorkomen van overlast en maatschappelijke
uitval van jongeren.
f. Het jongerenwerk is Schalkwijkbreed en gebeurt nu alleen via gesloten inschrijving.
g. De overstap van het moedercentrum naar De Ringvaart is goed gegaan. Het moedercentrum
wordt ook nu door moeders uit Meewijk goed bezocht.
h. De Kas is er om mensen op weg naar werk te helpen. Kinderactiviteiten gaan naar Vinci 73.
Korte evaluatie Schoonmaakactie en Midzomermarkt.
Midzomermarkt:
a. Het was een buitengewoon succesvol evenement. Van het begin af aan was het druk, mede door
het mooie weer.
b. Met de plantjesbonnen in Mijn Schalkwijk is het misgegaan, maar het is ook snel en goed
gecorrigeerd.
c. De rood/witte kramen waren prachtig, maar ook minder stevig. Bij meer wind zijn deze kramen
niet geschikt.
d. Financieel is het goed gegaan. De drie corporaties, de gemeente, Jumbo en Vinci-food hebben
gesponsord.
e. De voorbereidingsgroep bestaat nu uit drie mensen en een vierde lid wordt erbij gezocht.
Misschien kan iemand van de wijkraad de werkgroep aanvullen, maar Facebook biedt ook nog
een mogelijkheid om een vierde lid te vinden.
f. Al meer mensen buiten Schalkwijk en zelfs Haarlem willen een kraam huren. Er zijn nu 140
kramen verhuurd en dat kunnen er meer worden, maar de voorbereidingsgroep wil ook de
veiligheid kunnen waarborgen.
g. Hoewel persberichten zijn verstuurd, stond er niets in het Haarlems Dagblad. De wijkraad vindt dit
opmerkelijk, omdat vorig jaar de krant op de markt aanwezig was om leden te werven. Voor de
beeldvorming van Meerwijk en Schalkwijk vindt de wijkraad dat leuke zaken publiciteit gegeven
moet worden. Er ontstaat een discussie over de beeldvorming en iedereen is het erover eens dat
het in Meerwijk fijn wonen is en de Meerwijkers blij zijn met hun buurt, maar de mensen buiten
Meerwijk en Schalkwijk krijgen vooral negatieve berichtgeving te lezen en horen.
Schoonmaakactie De Brug:
a. Ook een succesvolle actie. De kinderen waren zeer actief en de reacties van omwonenden waren
positief.
b. Helaas waren er geen moeders bij deze actie betrokken.
c. Er is minder vuil opgehaald dan vorig jaar, waarschijnlijk omdat Buurtbedrijf nu in deze wijk actief
is.
d. Verbeterpunten:
publiciteit vooraf en
breder trekken dan de kinderen die verbonden zijn aan De Burg.
Zelfstandige werkgroepen
Natuurwerkgroep
a. In de kadernota van de Provincie staat dat de subsidie die naar vrijwilligers gaat om natuur te
behouden, wordt afgebouwd. Dit vindt de wijkraad een slechte zaak, want de provincie heeft veel
groen en de vrijwilligers moeten de gelegenheid krijgen om cursussen te volgen. De wijkraad stelt
voor om samen met de andere wijkraden van Schalkwijk een brief te schrijven tegen dit
bezuinigingsbeleid naar de provincie of naar de politieke partijen. Dit is een goed moment, want er
zijn binnenkort verkiezingen voor de Provinciale Staten.
b. Op de IVN-dag in de Poelpolder waren veel kinderen waren, maar geen kinderen uit Schalkwijk.
c. Melding van rietorchissen die zijn verdwenen. Zijn ze door mensen geplukt?
Werkgroepen
Jongeren en Spelen
a. 15 juni heeft de verhalenclub in de Haarlemmerhout opgetreden. Na de grote zomervakantie gaat
de club weer verder.
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b. Het programma ‘zomeractiviteiten voor 12-‘ is klaar. Het programma wordt verspreidt onder de
leerlingen van de scholen.
Projecten:
De herinrichting van de Albert Schweitzerlaan loopt voorspoedig.
Schoon heel en veilig
Morgen is er de wijkschouw. Er komen twee routes, omdat het anders een te lange middag wordt. De
partners van het wijkcontract en handhaving lopen mee. Het wijkcontract is nu halverwege het jaar,
maar er moet nog veel gebeuren. 2 juli komt het bestuur, de werkgroep en de gemeente bij elkaar.
Communicatie:
Vrijdag is er filmavond in de buurtbox georganiseerd door de jongeren zelf. Een wijkraadslid gaat de
jongeren interviewen en maakt daar een persbericht van.
Verkeer en Vervoer (maandag 23 juni):
a. Op het overleg bleek dat informatie verdwenen was, omdat een ambtenaar is vertrokken. Andere
wijkraadsleden merken op, dat zij dit ook hebben meegemaakt. De wijkraad neemt dit mee naar
het Vier wijkradenoverleg.
b. De wijkraad heeft om een oplossing gevraagd voor het toenemende verkeer op het
Spijkerboorpad door de komst van de Al Ikhlaasschool.
c. De wijkraad heeft haar zorgen over het gedrag van automobilisten op de Stresemannlaan
uitgesproken;
d. Er is gesproken over het verkeersonderzoek 023 en de eventuele toekomstige rotonde Costa del
Sol. Het lijkt erop dat de gemeente kijkt naar kleine stukjes gebied en daardoor de
verkeersgevolgen voor de hele omgeving mist.
e. De wijkraad heeft vernomen dat de klankbordgroep Schalkstad spoedig weer bij elkaar komt.
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